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Kedves Paor Lilla!          Nyílt levél

Pontosítom a tegnap küldött „BokorKatalinnak181125” iratjelű tájékoztatást, ahol véletlenül
nátriumot írtam a kálium helyett:

Bokor  Katalin  az előbb látott  előadásában életveszélyesen kevés,  napi  csak 1 gramm
nátrium- és életveszélyesen kevés víz pótlására is felbiztatta a nézőket! Nem tudja, hogy a
szív számára is optimális a Ringer infúziós oldat napi 3 liter vízzel 27 gramm konyhasót és
0,36 gramm KÁLIUMOT juttat be a vérbe? Étkezéssel is ennyit optimális vérbe juttatni. a
sportolóknak nem véletlenül van előírva a napi 15-25 gramm konyhasót pótlás!! Lásd Prof.
Dr.  Papp  Lajos  szívsebész  akadémiai  nagydoktor  egyetemi  tanár  mellékelt
szakvéleményét és www.tejfalussy.com honlapon a videó 10-et,  ahol  erről  is  beszél.  A
zsidó rákbetegeket egyébként SALSOL infúzióval gyógyítják meg, ami 9 gramm konyhasót
juttat  be minden 1 liter  desztillált  vízzel.  Ez a Talmudban is szereplő módszer,  amit  a
zsidók el kell titkoljanak a nemzsidók elől.  "Izrael országa esővizet (tiszta desztillált vizet)
iszik,  az  egész  világ  pedig  a  maradékot.  A desztillált  víztől  és  a  konyhasóval  sózott
kenyértől 83 betegségből lehet sikeresen kigyógyulni". Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba
kamma 93 b. lap. Remélem Bokor Katalin utánanéz a fentieknek és helyreigazítja az általa
ajánlott konyhasó és vízpótlást.
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tárgy:
Bokor Katalin az előbb látott előadásában életveszélyesen kevés, napi csak 1 gramm nátrium- és 
életveszélyesen kevés víz pótlására biztatta fel a nézőket!
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U.i.: A konyhasóval sózásra buzdító Biblia szövegét is módosították. Eredetileg sózott takarmányt, 
ma már sómentes „tiszta”, ill. sóskás takarmányt ír elő az igavonó állatok részére (Ézsaiás 30/24). 
Lásd: www.tejfalussy.com, email könyv 1. 

Újabban Bonsalt (jósó) elnevezéssel és Star kosher tanúsítvánnyal, legegészségesebb étkezési 
sóként, horribilis áron ajánlják az interneten a patkányméreg kálisót. Meg lehet nézni!

A WHO is már régóta arra biztat fel, hogy konyhasó helyett kálisóval sózzuk gyermekeink ételeit. 
A hiányos konyhasópótlás és a túladagolt kálium betegítő, életrövidítő és nemzőképesség rontó is. 

1950-ben Nobel díjat kaptak azok a mellékvesekéreg kutatók, akik patkányoknál és embereknél 
hatásvizsgáló mérésekkel bebizonyították. Azóta növelik mérgezőre a nyugati népek élelmiszerei 
káliumtartalmát, és rontják a védekezésüket a konyhasópótlást és tiszta vizet ivás korlátozással. 

A kosok 4. generációja lett nemzőképtelen a káliummal is műtrágyázott legelőn. Embernél ehhez 
kb. 4x25=100 év szükséges. Az izraeli Haarec lap ezért reklámozhatja, hogy „2050 után nem lesz 
nemzőképes nyugati férfi”. 

Kína, az iszlám országok, és Izrael sem műtrágyáznak a káliummal mérgezően. Ezek a népek ezért 
maradtak nemzőképesek. Lesznek, akik a sózás (és ivóvíz) rontással kipusztított magyarok helyére 
települnek. Évente kb. 40.000-rel csökken a magyarok száma, a kálisó étkezési sóként árusítása óta.

Küldök egy publikációt, ahol valaki – főként az általam kinyomozottak alapján – helyesen ismerteti 
a hiányos konyhasópótlás és a kálium túladagolás egészségrontó következményeit. Megküldöm azt 
a korábbi tájékoztatást is, amelyet a „deutérium hiányos és nátriumszegény Preventa”, a csökkentett
oldóképességű desztillált víz „gyógyszerként” ajánlásával szélhámoskodás ellen B. Király Györgyi 
részére írtam.
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